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 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego AG.373.1.2023.IS.MS 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

 

............................................................................     

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

Nazwa Wykonawcy: 

Adres:  

Miejscowość:  

Ulica:  

Kod pocztowy:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

NIP:  

REGON:  

Nr konta bankowego, na które 

będzie kierowane wynagrodze-

nie dla Wykonawcy, w 

przypadku podpisania umowy  

 

 

 

      Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku  

       Stębark 1, 14-107 Gierzwałd  

 

       adres do korespondencji: Stębark 70A 

       14-107 Gierzwałd 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak: AG.373.1.2023.IS.MS, z dnia 20.01.2023 r. na 

usługę monitorowania alarmów systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnałów 

systemów pożarowych p.poż w obiektach Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 

do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych. 
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Ja/My, niżej   

podpisany/i................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: ............................................................................................. 

.............................. ....... ................................................................................................................ 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy (znak: 

AG.373.1.2023.IS.MS) za wartość: 

 

……………………. zł netto + ……stawka % Vat ………………… zł brutto, 

(słownie brutto:……………………………………………………….……), według 

stawek: 

 Ryczałt miesięczny 

Wartość netto  

Wartość brutto  

częstotliwość miesięcznie 

 

2. Warunki płatności: płatność za usługę nastąpi przelewem w terminie 30 dni za miesięczny 

okres wykonania usługi bez zastrzeżeń i przedstawienia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia 

terminu składania ofert. 

4. Oświadczamy, że brak jest podstaw do uznania nas za podmiot do którego ma 

zastosowanie ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach 

publicznych i koncesjach zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 

dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) 

wprowadzonym na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 

r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 

8.4.2022, str. 1). 

5. Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 108 

ustawy pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy jego treść, 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

7. Oświadczamy, że: 
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a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencję / koncesję): 

………………………………………………………………………………………….. 

b) posiadamy wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania działalności objętej 

przedmiotem zamówienia, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia i znajdujemy się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

c) nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie jesteśmy 

powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy. 

8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia oraz że: 

a) nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

b) nie zalegamy z opłacaniem podatków oraz podatków i opłat lokalnych, 

9. W ramach społecznych aspektów realizacji przedmiotu zapytania oświadczamy, że: 

a) przestrzegamy regulacji dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę 

pracowników oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów 

cywilnoprawnych, 

b) zapewniamy przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia podczas realizacji usługi 

w miejscu wykonywania usługi, 

c) nie jesteśmy ukarani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową określone w rozdziale XXVIII ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, 

d) w przypadku konieczności zatrudnienia przez nas dodatkowych osób do wykonywania 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia dodatkowym 

zatrudnieniem zostaną objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu 

przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane 

w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem przestrzegania regulacji 

dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników oraz minimalnej 

stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. 

10. Oświadczamy, że posiadamy aktualne w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 

 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe 

z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,  

 ubezpieczenie pracowników zatrudnionych na terenie znajdującym się pod zarządem 

Zamawiającego przy realizacji usługi od skutków odpowiedzialności cywilnej osób 

trzecich wobec Zamawiającego, na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych 

działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz od skutków nieszczęśliwych 

wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu 

usługi i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. 

11. Oświadczamy, że wdrożyliśmy i utrzymujemy środki służące zapewnieniu 

bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z przepisami o ochronie danych 
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osobowych i postanowieniami RODO oraz zapewniamy zachowanie w tajemnicy danych 

przetwarzanych przez osoby, które realizują przedmiot naszej działalności zarówno w 

trakcie ich zatrudnienia, jak i po jego ustaniu. 

12. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące 

przedmiotu zapytania. 

13. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od ….. do …… informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

14. Ofertę niniejszą składamy na …….. stronach. 

15. Osoba do kontaktu ………………………………………………tel.……..………….. 

adres e-mail……………………………….. 

16. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli ofertę składa pełnomocnik); 

- parafowany projekt umowy; 

- wykaz/ zestawienie referencji oraz ……. Referencji. 

 

 

 

…………………. dnia ………………….. 

Miejscowość 

 ............................................................................. 

 Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

          do podpisywania 
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